የሰ/መ/ቁ. 43315
ግንቦት 18 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሏጎስ ወሌደ
ሑሩት መሇሠ
በሊቸው አንሺሶ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- ብራንዴ ኒው የቴክኒክና ሙያ ማሠሌጠኛ ማዕከሌ ኃ/የተ/የግ/ማኀበር ጠበቃ አቶ ቸርነት ወርድፊ ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- አቶ መስፌን ታዯሰ - አሌቀረቡም፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሆኖ ተጠሪ ከሳሽ ሲሆኑ አመሌካች ዯግሞ ተከሣሽ ነበር፡፡
የክሱ ምክንያት መጋቢት 7 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. የሚመነዘር ቼክ ቁጥር ኤኤ 187877 የሆነ ብር 1ዏዏ,ዏዏዏ /አንዴ መቶ
ሺህ/ የያዘ ቼክ ሰጥተውኝ ሇክፌያ ባንክ ስቀርብ ሂሣቡ ታግዶሌ በሚሌ ምክንያት ቼኩ ሳይከፇሌ ተመሌሷሌ፡፡ ስሇዚህ
በቼኩ የተመሇከተውን ገንዘብ ከነወሇደ እንዱከፇሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 286 መሠረት በአጭር ሥነ-ሥርዓት ታይቶ
እንዱወሰን በማሇት ክስ ቀረበ፡፡
አመሌካችም ቼኩ የተሠጠው የካቲት 13 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. ሇተዯረገው እስከቫተር ሽያጭ ውሌ ስምምነት መነሻ
ሆኖ ከሽያጩ ገንዘብ ውስጥ 2ዏዏ,ዏዏዏ ብር በዕሇቱ ተከፌል ቀሪው 1ዏዏ,ዏዏዏ ብር መጋቢት 12 ቀን 2ዏዏዏ የሚመነዘር
ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ቼክ መስጠታቸውን በማስመሌከት ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡
ግራ ቀኙን ያከራከረው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 123416 በሆነው በ12/2/2ዏዏ1 ዓ.ም. በዋሇው
ችልት ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴ የቀረበሇትን ጥያቄ ባሇመቀበሌ ክስ የቀረበበትን በቼኩ ሊይ የተመሇከተውን ገንዘብ ከነወሇደ
እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የከፌተኛ ፌ/ቤትም በመ/ቁጥር 74146 በ26/5/2ዏዏ1 ዓ.ም.
በዋሇው ችልች ውሣኔውን አጽንቶታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡
ይህ ፌ/ቤትም አመሌካች የግሌ ግንኙነት ያሊቸው መሆኑን በመጥቀስ ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴሇት ጥያቄ አቅርቦ
የመታሇፈን አግባብነት ሇመመርመር ሇሰበር እንዱቀርብ ታዞ መጋቢት 9 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የግራ ቀኙን ክርክር
አዴምጧሌ፡፡
የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ በአጭሩ የተመዘገበው ሲሆን እኛም ክርክራቸውን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 284 እና
ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መሠረት በአጭር ሁኔታ በሚወሰኑ ክርክሮች ሊይ ስሇሚፇፀም ሥነ-ሥርዓት በሔጉ የተመሇከቱ
ሥርዓቶችን መሠረት በማዴረግ እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
በመሠረቱ በአጭር ሥነ-ሥርዓት ዲኝነት ታይቶ እንዱወሰን ክስ የሚቀርብበት ጊዜ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
285/1/ እንዯተመሇከተው ከሔጉ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ቁጥር 2 መሠረት ተከሣሽ የሆነው ሰው መጥሪያ ከዯረሰበት
ቀን ጀምሮ በአሥር ቀናት ጊዜ ውስጥ ቀርቦ ክሱን ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴሇት ፌ/ቤቱን ፇቃዴ እንዱጠይቅ መዯረግ
እንዲሇበት በሔጉ መሠረት ቼኩ የተሠጠበት ምክንያት የኤክስካቬተር ሽያጭ ውሌ ምክንያት እንዯሆነ በመጥቀስ
ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴሇት በቃሇ መሏሊ የጠየቀ መሆኑን ከክርክሩ መዝገብ መረዲት ተችሎሌ፡፡ የተጠሪ ዋና ክርክር በቼኩ
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ሊይ ሏተታ ወይም ገዯብ የሇበትም በማሇት ነው፡፡ አመሌካች ዯግሞ በሽያጩ ውሌ ሊይ የቼክ ቁጥር ተጠቅሶ ውሌ የተገባ
መሆኑን በመግሇጽ የሚከራከር ሲሆን በዚህ ፌ/ቤት የቃሌ ክርክር ጊዜ ተጠሪም ይህ የውሌ ግንኙነት በመካከሊቸው
እንዲሊቸው አሌካደም፡፡ በመከሊከያ ፇቃዴ መጠየቂያ ማመሌከቻ ሊይም ይህ ግንኙነት መኖሩ እስከተገሇፀ ዴረስ ምንም
እንኳን ቼክ እንዯ ገንዘብ ሇተሇያዩ ሰዎች በቀሊለ ሉተሊሇፌ የሚችሌ ባሔርይ ያሇው የገንዘብ ሰነዴ በመሆኑ ቼክ አከፊፇሌ
ሊይ ማንኛውም መቃወሚያ ሉቀርብበት እንዯማይችሌ በንግዴ ሔጉ የተዯነገገ ሲሆን ሔጉ ሇይቶ ባስቀመጣቸው ጉዲዮች
ካሌሆነ በስተቀር የቼክ ክፌያ በማናቸውም ምክንያት ሉቆምና ሉታገዴ የማይችሌ መሆኑ አካከራካሪ አይዯሇም፡፡ ነገር ግን
በባሇ ጉዲዮቹ መካከሌ ግሌጽ የሆኑ ሁኔታዎች ወይም ግንኙነቶች በተፇጠሩ ጊዜ ብቻ ይህን መቃወሚያ ሇማዴረግ
እንዯሚቻሌ በን/ሔ/ቁ. 717/1/ ተመሌክቷሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ይህን መሠረት በማዴረግ ሇመከሊከሌ
እንዱፇቀዴሇት ያቀረበውን ጥያቄ ፌ/ቤቱ ያሌተቀበሇው የቼክ ክርክር በመሆኑ ብቻ የቼክን ባህርይ መሠረት ሇማዴረግ
ነው፡፡ ሆኖም በዚህ የፇቃዴ ጥያቄ ዯረጃ ሊይ የቼክ ባሔርይ ሳይሆን መታየት ያሇበት አመሌካች ሇመከሊከሌ
እንዱፇቀዴሇት ያቀረበው ምክንያት ፇቃዴ የሚያሰጥ መሆን አሇመሆኑን ነው፡፡ ላሊ የፌሬ ነገር ክርክር ከፇቃዴ በኋሊ
የሚታይ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ አመሌካች ከተጠሪ ጋር የነበረውን የሽያጭ ውሌ ግንኙነት መሠረት በማዴረግ ሇመከሊከሌ
እንዱፇቀዴ ፌ/ቤቱን ሇመጠየቅ ሔጋዊ ምክንያት አሇው፡፡ ሆኖም ፌ/ቤቱ በአጭር ሥነ-ሥርዓት እንዱታይ የሚቀርቡ ክሶች
አመራር ሥርዓትን ሳይሆን የተከተሇው የቼክ ባሔርይን መሠረት በማዴረግ ውሣኔ መዯምዯሚያ ሊይ መዴረሱ አግባብ
ሆኖ አሊገኘንም፡፡ ምክንያቱም ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴሇት ያቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት በፌ/ቤቱ አግኝቶ የተጠየቀውን ገንዘብ
ሊሇመክፇሌ በቂ ምክንያት መሆን አሇመሆኑ የሚታወቀው ፌ/ቤቱ ከአጭር ሥነ-ሥርዓት ወዯ መዯበኛ የክርክር ሥነሥርዓት ውስጥ በመግባት ግራ ቀኙን በአግባቡ በማስረጃ ካከራከረ በኋሊ ነው፡፡ በመሆኑም ውሣኔው መሠረታዊ የሔግ
ስህተት የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 123416 ጥቅምት 12 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ
እንዱሁም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 74146 ጥር 26 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች ያሇውን መከሊከያና ማስረጃ አቅርቦ ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን በመዯበኛ የክርክር ሥርዓት አከራክሮና ማስረጃ
ሰምቶ ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341
መሠረት መሌሰናሌ፡፡
3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ መዝገቡን ዘግተናሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ነ/ዓ
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